
Roparun komt eenmalig naar Limburg. 

Door de Covid 19 maatregelen en de veiligheid/ gezondheid van deelnemers en toeschouwers is er 

dit jaar een start en finish van het Roparun event in Landgraaf. 

De Roparun is al 30 jaar een non stop estafette loop van ruim 320 teams die van Parijs of Bremen 

naar Rotterdam lopen over een afstand van ruim 520 km. 

3 dagen, 2 nachten onderweg met als enige doel om geld binnen te halen voor de palliatieve zorg 

voor kankerpatiënten. Het hele jaar door hebben teams diverse activiteiten om geld in te zamelen. 

Denk aan collecte, lotenverkoop, bingo, sponsoracties enz. enz. 

Wij; de Almeloopers zijn één van deze deelnemende teams. De Almeloopers doen al 12 jaar mee aan 

de Roparun. De route Duitsland is sinds 2012 erbij gekomen i.v.m. het steeds grotere aantal 

deelnemende teams. Voordeel voor ons als Almeloopers is dat deze Duitsland route door Almelo 

gaat richting Rotterdam. 

Wij organiseren elk jaar met het Doorkomst team Almeloopers een groots feest om alle teams te 

verwelkomen in Almelo en een extra push, boost te geven om Rotterdam te halen.  

Een compleet feest met diverse activiteiten en veel gezelligheid. 

Alle terrassen/ horeca zijn open en doen goede zaken. 

Verschillende verenigingen hebben een activiteit langs de route en maken reclame voor hun eigen 

club, werven nieuwe leden. 

De Almeloopers maken goede PR en halen zo op termijn weer geld binnen voor het goede doel. 

 

Wat is onze vraag aan Stevensweert. 

Wij willen dit feestje niet kopiëren in Stevensweert maar Stevensweert ondersteunen met hun feest.  

Het gaat ons niet om een Almeloos feest maar om een Roparun feest. De deelnemers aanmoedigen, 

ondersteunen met een feest, gezelligheid.  

Er komen in 2 dagen (2 en 3 oktober) 186 teams door Stevensweert. Verdeeld in twee routes. Op de 

zaterdagmiddag met de klok mee (naar het noorden) komen er ruim 90 teams door Stevensweert, op 

zondagochtend, vroege middag komen de andere ruim 90 teams tegen de klok in (naar het zuiden) 

door Stevensweert. Doorkomsttijd/ starttijd in Landgraaf is nog niet vrijgegeven. De doorkomst zal 2 

x een aantal uren in beslag nemen omdat de teams met tussenpozen mogen vertrekken zodat het 

een lang lint van teams zal zijn op de route. 

Elk jaar is er een doorkomst stad verkiezing. Alle teams mogen punten geven, er is een extra jury en 

de Roparun organisatie geven punten voor elk doorkomstfeest. De hoofdprijs is € 23.000,-- 2e prijs € 

12.000,-- en 3e prijs € 7.000,-- . Deze gelden mogen uitgeven worden aan goede doelen binnen de 

Roparun regels in jullie eigen regio. Denk aan inloophuizen voor kankerpatiënten, hospices 

ondersteuning, oncologie afdeling enz.  

Een extra stimulans voor een groots feest en daar willen wij graag bij helpen. 

Met vriendelijke groet 

Philip Dhert Teamcaptain Almeloopers. 


